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ΘΕΜΑ: Κριτήρια εγγραφής στο μητρώο Διαμεσολαβητών του Κυπριακού 

Κέντρου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (C.A.M.C)                                             

1. Στο Μητρώο Διαμεσολαβητών δύναται να εγγραφεί οποιοδήποτε πρόσωπο, 

νοουμένου ότι πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:  

 1.1.είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα και είναι 

κάτοχος ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο 

και έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στη διαμεσολάβηση διάρκειας 

σαράντα (40) ωρών.  

1.2. δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει 

έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα· και 

1.3. δεν υπάρχουν εις βάρος του οποιεσδήποτε καταδικαστικές αποφάσεις  από το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου μέσα στα τελευταία 

πέντε χρόνια για πειθαρχικά αδικήματα που αφορούν ανεντιμότητα και/ή που 

οδήγησαν σε στέρηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος από τον αιτητή.  

2. Πρόσωπο το οποίο.-  

2.1.έχει εγγραφεί στο μητρώο διαμεσολαβητών δυνάμει της υποπαραγράφου 1.1.της 

παραγράφου 1, οφείλει να συνεχίζει την κατάρτιση του σε θέματα διαμεσολάβησης 

ολοκληρώνοντας παρακολούθηση τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών 

εκπαίδευσης ανά τριετία, της πρώτης τριετίας αρχομένης από την πάροδο τριών (3) 

ετών από την ημερομηνία εγγραφής του στο Mητρώο Διαμεσολαβητών, και να 

υποβάλλει σχετική πιστοποίηση στο Κέντρο. 

3. Πρόσωπο δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών κατόπιν σχετικής 

πρόσκλησης του Συμβουλίου ή αίτησης του ιδίου, η οποία εξετάζεται από το 

Συμβούλιο με βάση τα κριτήρια της ανωτέρω παραγράφου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

κατ’ εξαίρεση δύναται να εντάξει στα μητρώα μη μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Συλλόγου αλλά μέλη δικηγορικού συλλόγου ή αντίστοιχης αρμόδιας αρχής άλλης 

χώρας, τα οποία έχουν την απαραίτητη γνώση και πείρα σε θέματα διαμεσολάβησης ή 

γενικά στην επίλυση διαφορών και είναι εγνωσμένου κύρους, εφαρμόζοντας κατ’ 

αναλογία τα κριτήρια της παραγράφου 1. 

 

 


